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يـــقـــدم
من سلسلة "يُحبهم ويُحبونه"
حُقُتُمُحبتيُللمتحابينُفي ُ
لفضيلة الشيخ :مسعـدُأن ـور
رابـط الــمادة:
بسمُاهللُوالصالةُوالسالمُعلىُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلمُوعلىُآلهُوأزواجهُوأصحابهُومُنُواالهُ ُ.
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أماُبعدُ ُ..
إخوتيُفيُاهللُأخواتيُفيُاهللُ،إنيُأحبكمُفيُاهللُ،واهللُأسألُأنُيرزقنيُوإياكمُحبهُوحـ ُمـنُيحبـهُوحـ ُكـ ُعمـ ُ
يقربناُإلىُحبهُ ُ.
أحبتيُفيُاهللُمازالُالحديثُبناُموصو ُالاُمعُهؤالءُالذينُيحبهمُاهللُويحبونهُ،اللهمُاجعلناُمنهمُ،اللهمُاجعلناُمعهمُ ُ
وهذاُاللقاءُهوُاللقاءُاألولُبعدُالعشرةُاألولىُوعنوانُالحلقةُ ُ..
ُ
حُقُتُمُحبتيُللمتحابينُفيُ ُ
ُاهللُعزُوج ُيح ُالمتحابينُفيهُالذينُيتوادونُفيهُ،الذينُيتناصحونُألجلهُ،الذينُيتزاورونُألجلهُ،الـذينُيتبـاذلونُ
ألجلهُ،الذينُيتواصلونُألجلهُ ُ.
واسمعواُلهذاُالحديثُالرائعُالرائقُالممتعُالجمي ُأخرجهُاإلمامُأحمدُفيُالمسندُوالحـديثُصـحي ُعـنُعبـادةُبـنُ
الصامتُرضيُاهللُعنـهُوعـنُجميـعُالصـحابةُقـالُرسـولُاهللُصـلىُاهللُعليـهُوسـلم"ُ:قـالُاهللُعـزُوجـ ُحقـتُمحبتـيُ
للمتحابينُفيُوحقتُمحبتـيُللمتواصـلينُفـيُوحقـتُمحبتـيُللمتناصـحينُفـيُوحقـتُمحبتـيُللمتـزاورينُفـيُوحقـتُ
محبتيُللمتباذلينُفيُالمتحابونُفيُعلىُمنابرُمنُنورُيغبطهمُبمكانهمُالنبيونُوالصديقونُوالشهداء"ُ ُ.
اهللُأكبرُتدرىُأنكُكلمـاُأحببـتُأخـالُالصـال ُأكلـرُكلمـاُكانـتُمكانتـكُعنـدُاهللُأكبـرُ،مـنُيحـ ُاخخـرُأكلـرُفـيُ
اهللُتكونُمكانتهُعندُاهللُأكبرُ ُ.
ُ
واسمعُعنُأنسُابنُمالكُرضيُاهللُعنهُوعنُجميعُالصحابةُقالُرسـولُاهللُصـلىُاهللُعليـهُوسـلم"ُ:مـاُتحـااُاانـانُ
ُهوُاألعظمُحبااُلصاحبهُ ُ.
ُ
فيُاهللُتعالىُإالُكانُأفضلهماُأشدهماُحبااُلصاحبه"ُصححهُاأللبانيُاألفض
ُ

ُواسمعُمعيُإلىُهذاُالحديثُالرائقُالجمي ُعنُأبيُهريرةُرضيُاهللُعنهُقالُ،قـالُرسـولُاهللُصـلىُاهللُعليـهُوسـلمُ:
ُأخاُلهُفيُقريتهُفأرصدُاهللُملُ اُكاُعلىُمدرجتهُفقالُأينُتريد؟"ُربناُبعـثُملـكُتص ُـورُفـيُصـورةُإنسـانُقـالُ
"زارُرج اُ
قالُأخاُليُفيُهذهُالقريةُقالُه ُلهُعليكُمنُنعمةُتربها"ُبمعنىُه ُقامُمعـكُبواجـ ُوأنـتُتريـدُرده؟ُ
اُ
أينُتريد؟ُ"

لهُيدُعليك؟ُلهُمعروفُعليك؟ُ"قالُالُإالُأنيُأحبهُفيُاهلل"ُأناُذاه ُإليهُهللُفالُيوجدُهنالُمصلحةُفأناُأفع ُ ُ
هذاُهللُ"قالُفإنيُرسولُاهللُإليكُإنُاهللُأحبكُكماُأحببته"ُصححهُاأللبانيُ ُ
حقت محبتي للمتحابين في
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اهللُأكبرُياُعبادُاهللُاألخـوةُالصـادقةُفـيُاهللُ،الحـ ُفـيُاهللُ،الـبغ ُفـيُاهللُمـنُأواـقُعـرىُاإليمـانُ،الحـ ُفـيُاهللُ
نعمةُأنُتجدُإنسانُيحبكُلصالحكُ،تح ُإنسانُلصالحهُهذهُمنُآياتُاهللُفيناُ ُ.
ُ
القرآنُيحلناُعلىُالح ُفيُاهللُتعالى ُ
ـتُبـ ْـينُقـلـوبِ ِه ْمُول ِكـنُاللَـهُألـفُبـ ْي ـنـه ْمُإِنـهُع ِزيـزُ
قالُتعالىُ"وألفُُبـ ْينُقـلوبِ ِه ْمُل ْـوُأنف ْقـتُمـاُفِـيُاأل ْر ِ ُج ِم ايعـاُمـاُألف ْ
ح ِكيمُ" األنفالُ ُ36:

قالُملكُالملولُسـبحانهُ"يـاُأيـههـاُال ِـذينُآمنـواُْاتـقـواُْاللَـهُحـقُتـقاتِ ِـهُوالُتمـوتنُإِالُوأنـتمُ همسـلِمونُُ*ُوا ْعت ِ
صـمواُْبِح ْبـ ِ ُ
ْ
ِ
ِ
صب ْحتمُبِنِ ْعمتِ ِهُإِ ْخوان اُوكنـت ْمُعلـىُ
اللَهُج ِميع اُوالُتـفرقواُْواذْكرواُْنِ ْعمتُاللَهُعل ْيك ْمُإِ ْذُكنت ْمُأ ْعداءُفألفُبـ ْينُقـلوبِك ُْمُفأ ْ
مُم ْنـهاُكذلِكُيـبـيِّنُاللَهُلك ْمُآياتِِهُلعلك ْمُتـ ْهتدونُ"ُآلُعمرانُ 306:301
ُمنُالنا ِرُفأنقذك ِّ
شفاُح ْفرةٍ ِّ
الح ُفيُاهللُنعمةُك ُصداقةُفىُالدنياُلغيرُاهللُتنقل ُفـيُاخخـرةُعـداوةُقـالُتعـالىُ ْاأل ِخـالءُيـ ْومِِ ٍـذُبـ ْعضـه ْمُلِـبـ ُْع ٍ ُ
عد ٌّوُإِالُالْمت ِقينُ"ُالزخرفُ ُ36:
ُ

دخ ُبيتكُإالُتقيُ" ُويـ ْومُيـع هُالظالِمُعلىُيديْ ِـهُيـقـولُيـاُل ْيتنِـيُاتتـ ْذتُ
ُإالُمؤمنااُ،الُتُ ُِ
ُ
الُتصادقُإالُهللُ،الُتصاح
معُالرس ِ
الا"ُالفرقانُ ُ12:13
ولُسبِيالاُ* ياُويْـلتىُلُ ْيتنِيُل ْمُأت ِت ْذُفالُنااُخلِي ُ
ياُليتنيُلمُأصاح ُفالنُهوُالذيُعلمنيُشراُالسجائرُ،هوُالذيُعلمنيُالمواقعُاإلباحيـةُ،هـوُالـذيُجعلنـيُأُرىُ

األفالمُالجنسيةُ،هوُالذيُجعلنـيُأتـرلُالصـالةُ،هـوُالـذيُأاـوانيُإلـىُأنُشـربتُالمتـدراتُ،هـوُالـذيُأوقعنـيُفـيُ
الاُ*ُلقـ ْدُأضــلنِيُعـ ِنُالـ ِّـذ ْك ِرُبـ ْعــدُإِ ْذُجــاءنِيُوكــانُالشـ ْـيطانُ
شـرالُوحبــالُالنســاءُ،هــوُهــذاُ"لُ ْيتنِــيُلـ ْـمُأت ِتـ ْذُفالناـاُخلِــي ُ
لِ ِْْلنس ِ
انُخذو ُالا"ُالفرقانُ ُ12:12
ُ

ُصالحاُفيُالدنياُليرب ُبشفاعتهُ ُ.
اُ
حتىُأه ُالنارُوهمُفيُالنارُيتمنىُالواحدُمنهمُأنُلوُقدُصادقُوصاح
اُالْعال ِمينُ*ُوماُأضـلناُإِالُالْم ْج ِرمـونُ*ُفمـاُلنـاُ
اسمعُاخيةُقالُتعالىُ"تالل ُِهُإِنُكناُل ِفيُضال ٍلُ همبِي ٍنُ*ُإِ ْذُنس ِّويكمُبِر ِّ
يم"ُالشعراءُ ُُ303:26
ِمنُشافِ ِعينُ*ُوالُص ِد ٍيقُح ِم ٍُ
قالُعليُابنُأبيُطال ُرضيُاهللُعنهُ"عليكمُباإلخوانُفإنهمُعدةُفيُالدنياُواخخرةُأالُتسمعواُلقولُأه ُالنارُفمـاُ
لناُمنُشافعينُوالُصديقُحميم"ُ ُ.
بـ ُاقـرأُمعـيُواســمعُهـذاُالحــديثُعــنُأبـيُهريــرةُرضـيُاهللُعنــهُقــالُ:قـالُرســولُاهللُصـلىُاهللُعليــهُوســلم"ُ:إنُاهللُ
تعالىُيقولُيومُالقيامةُأينُالمتحابونُلجاللي؟ُاليومُأظلهمُفيُظليُيومُالُظ ُإالُظلي"ُصححهُاأللبانيُ ُ
يناديُاهللُفيُاخخرةُعلىُالناسُالتيُأحبتُبعضهاُهللُ،الناسُالـذينُأحبـواُالصـالحينُينـاديهمُويجعلهـمُفـيُظلـهُيـومُ
الُظ ُإالُظلهُ ُ.
وروىُالطبرانــيُفــيُالكبيــرُعــنُابــنُعبــاسُرضــيُاهللُعنهمــاُقــالُ:قــالُرســولُاهللُصــلىُاهللُعليــهُوســلمُُ"أواــقُعــرىُ
اإليمانُالمواالةُفيُاهللُوالمعاداةُفيُاهللُوالح ُفيُاهللُوالبغ ُفيُاهلل"ُصححهُاأللباني ُ
حقت محبتي للمتحابين في
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اُعظيمـاُعـنُأنـسُرضـيُاهللُعنـهُقـالُ"جـاءُرجـ ُوقـالُيـاُرسـولُاهللُمتـىُ
ـهُفرحـ
وروىُالبتاريُحـديلاُفـراُالصـحابةُب ا
ا
الساعة؟ُقالُوماذاُأعددتُلهـا؟ُقـالُمـاُأعـددتُلهـاُكبيـرُعمـ ُايـرُأنـيُأحـ ُاهللُورسـولهُقـالُالمـرءُمـعُمـنُأحـ ُ
قالُأنسُفماُرأيتُالمسلمينُفرحواُبشيءُمماُفرحواُيومِذ"ُ.اهللُأكبرُالمرءُيحشرُمعُمنُأح ُ ُ.

وفــىُروايــةُأنُســيدناُأنــسُقــالُ"فأنــاُأحـ ُالنبــيُوأحـ ُالصـ ُِّـديقُوأحـ ُعمــرُوأرجــوُأنُأُحشـرُمعهــمُ ُوإنُلــمُأعمـ ُ
بمل ُعملهم"ُ ُ.
انتبهواُيُحشرُالمرءُمعُمُنُأحـ ُفأنـتُتحـ ُمـن؟ُالطبـالينُ ُوالزمـارينُوالراقصـينُوالُراقصـاتُوالمطـربينُوالمطربـاتُ
مُنُتح ؟ُقلبكُبمُنُيتعلق؟ُمُنُالذينُتتابعُأخبـارهمُوتناصـرهمُوتـواليهم؟ُمـنُتـبغ ؟ُومـنُتحـ ؟ُستُحشـرُمـعُمـنُ
تح ُيومُالقيامةُ،يُحشرُالمرءُمعُمُنُأح ُيومُالقيامة؟ُنعمُ ُ
وأخرجُأحمدُفيُمسندهُوالحديثُصحي ُوبهُصدرناُالكالمُقالُرسـولُاهللُصـلىُاهللُعليـهُوسـلمُقـالُراُالعـالمينُ
"حقتُمحبتيُللمتحابينُفي"ُصححهُاأللبانيُايرُأنُهذهُاألخوةُلهاُحقوقُ ..
ُ
حقوقُاألخوةُ :
الحقُاألولُ:أنُتح ُألخيكُماُتح ُلنفسكُ ُ
قــالُرســولُاهلل"ُ:الُيــؤمنُأحــدكمُحتــىُيح ـ ُألخيــهُمــاُيحـ ُلنفســه"ُص ـحي ُالبتــاريُأخُُيقــولُلــكُحبيبــيُوكلمــاُ
قابلكُبادلكُالقبالتُوبعدُذلكُإذاُعلمُبمصلحةُادخرهاُلنفسهُوبت ُعليكُبهاُ،فإنُهذاُالُيحبكُهذاُكاذاُ .
ُ

الحقُاللانيُ:أنُتـُ ُْؤُاِرُأخالُعلىُنفسكُ ُ

يُوخلِّـيُ،قـالُأبـوُهريـرةُ
وهذهُالُيقوىُعليهاُإالُالكبارُقالُرج ُألبـيُهريـرةُ"أريـدُأنُأااخيـكُأريـدُأنُتكـونُصـاحب ُِ
"تدُريُماُحقُاألخوة؟"ُقالُالُماُهـو؟ُ"قـالُأنُأكـونُأحـقُبـدينارلُودرهمـكُمنـك"-ُ،أيُيصـب ُمـاُفـيُجيبـكُفـيُ
جيبيُ،أضعُيديُفيُجيبكُهكذاُوأخرجُمائةُأوُخمسينُ،وأنتُعاديُ-فقالُالرج ُهذهُمنزلـةُلـمُأبلغهـاُبعـدُ،أيُ
هذهُدرجةُلمُأبلغهاُحتىُاخنُ .
ُ

سنُالظنُبأخيكُ ُ
الحقُاللالثُ:أنُتُح ُِ
ياُإخوانيُأحسنواُالظنُببعضكمُإذاُسمعتُكذبةُمنُكاذاُعلىُأخيكُالُتصدقهاُ،ب ُاذه ُإليهُوتبيُنُ ُ.
صـيبواُقـومـاُبِجهال ٍـةُفـتصـبِحواُعلـىُمـاُفـع ْلـتمُن ِ
قالُتعالىُ"ياُأيـههاُال ِذينُآمنواُإِنُجاءكمُف ِ
اسقُبِنبٍأُفـتُبـيـنواُأنُت ِ
ـاد ِمينُ"ُ
ْ
ْا
ْ
ْ
الحجراتُ ُ3:
ِ
واُاجتنِبواُكلِ اُيراُ ِّمنُالظ ِّنُإِنُبـ ْع ُالظ ِّنُإِاْمُ"ُالحجراتُ ُ31:
إحسانُالظنُبالمسلمينُ"ياُأيـههاُال ُذينُآمن ْ
ســيدناُالربيــعُدخـ ُيعــودُســيدناُالشــافعيُفــيُمرضــهُفقــالُالربيــع"ُ:قـ ُـوىُاهللُضــعفكُيــاُإمــام"ُيقصــدُأنُيقــولُلــهُربنــاُ
يقويكُوالجملةُخرجتُخطأُقالُالشـافعي"ُ:انظـرُمـاذاُتقـ ُول؟ُلـوُق ُـوىُاهللُضـعفيُلقتلنـي"ُقـالُ"أنـاُواهللُمـاُقصـدتُ
إالُالتير"ُقال"ُ:أعلمُأنكُلوُسببتنيُلمُتردُإالُالتير"ُياُسالمُياُشافعيُ،اللهمُارحمُالشافعيُماُإحسانُالظن ُ
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هذا؟ُقالُلهُأنتُلوُسببتنيُأناُأعرفُأنكُالُتقصدُإالُالتيرُ .
الحقُالرابعُ:أنُتقضيُحوائجُأخيكُ ُ
إنُكنتُتستطيعُ،أعطالُاهللُمنص ُأوُمالُأوُجاهُعندُالناسُوقدُوقعُأخولُفيُضائقةُ،افس ُعليهُ ُ،و َسـعُلـهُفـإنُ

ضاُمنُحقوقُاألخوةُ .
تقضيُمصلحةُلمسلمُفهذاُأفض ُ
ُاوابااُمنُأنكُتعتكفُعشرُسنينُ،نعمُ،هذاُأي ا
ُ
الحقُالتامسُ:أنُتقضيُدينه ُ
الحقُالسادسُ:أنُتدعوُلهُفيُحياتهُوبعدُموتهُ ُ

فـدعاءُاألخُألخيـهُبظهـرُالغيـ ُمسـتجااُ،ملـكُعنـدُرأسُالــداعيُيقـولُآمـينُ ُولـكُبملـ ُ،تـذكرُإخوانـكُواد ُلهــمُ
وهمُأحياءُوهمُأمواتُ ُ.
قـالُأحمـدُابـنُحنبـ ُلولـدُالشـافعيُ"إنـيُأدعــوُألبيـكُمـعُسـتةُفــيُكـ ُليلـةُفـيُالســحُر"ُأيـنُالـدعاءُوأيـنُملـ ُاألخُ
الصال ُ،أهلكُبعدُموتكُيقتسمونُالميراثُ،وربماُتتزوجُامرأتكُمنُايـرلُوتنسـالُ،وربمـاُيغفـ ُأوالدلُعـنُالـدعاءُ
لكُباألسابيعُ،أماُأخولُالذيُصاحبكُهللُالذيُعرفكُمنُأج ُاهللُمغتمُيدعوُلكُوأنتُمنُتحتُأطباقُاللرىُ .
ُ
الحقُالسابعُ:الوفاءُبالعهدُوحفظُالودُالقديمُ ُ
انظرُكيفُكانُيصنعُرسولُاهللُمعُصويحباتُخديجة؟ُكيفُكانُيفع ؟ُكيفُكانُيكرمهنُويقول"ُ:إنُحسـنُالعهـدُ
منُاإليمان"ُصححهُاأللبانيُُ ُ
ُ
الحقُاللامنُ:الزيارةُفيُاهللُبآدابها ُ
الحقُالتاسعُ:حفظُالسرُ ُ
إليكُبسرُ..الُتفشيهُ،قلواُاألحرارُقبورُاألسرارُ،قي ُلرجـ ُكيـفُح ُْفظـكُللسـرُقـالُأسـترهُ ُوأسـترُأنـيُ
ُِ
أخولُأسرُ
َُ
بعضهمُبسرُلصاحبهُالصال ُفقالُلهُه ُحفظت؟ُقالُب ُنسيتُ ُ.
ُِ
أسترهُ،أفضىُ
ـهُبسـرُاـمُااضـبهُا ِ
فأفشُل ِ
ـمُأرسـ ُلـهُمـنُيسـألهُعنـكُوعـنُأسـرارلُ
الاُ ُِ
قالُأبوُسعيدُاللوريُ"إذاُأردتُأنُتؤاخيُرج ُ

وإنُقالُشراُوأفشىُفالُتعرفه"ُ .
اُ
فإنُقالُخيراُوكتمُفاصحبهُ،
اُ
ُ

الحقُالعاشرُ:النصيحةُوالوعظ ُ
النصـيحةُيـاُإخـوانيُ..المســلمُمـرآةُأخيـهُونبينــاُصـلىُاهللُعليـهُوسـلمُقــالُفـيُصـحي ُمســلمُ"الـدينُالنصـيحةُالــدينُ
النصيحةُقالواُلمنُياُرسولُاهلل؟ُقالُهللُولكتابهُولرسولهُوألئمةُالمسلمينُوعامتهم"ُ ُ.
أخاهُسراُفقدُنصحهُوزانهُومُنُوعظهُعالنيةُفقدُفضحهُوشانهُ ُ.
اُ
وكانُالشافعيُرحمهُاهللُيقولُ"مُنُوعظُ
ُ
ُ
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وهللُدرُالقائ ُ :
تعهدنيُبنصحكُفيُانفراديُُُُُُُُُُوجنبنيُالنصيحةُفيُالجماعة ُ
فإنُالنص ُبينُالن ـ ـاسُن ـ ـو ُُُُُُُُُُُُمنُالتوبيخُالُأرضىُسماعـ ـ ـه ُ
فإنُخالفتنيُوعصيتُقولـ ـيُُُُُُُُُُُُفالُتغض ُإذاُلمُتعطُطاعة ُ
ُ
الحقُالحاديُعشرُ:أنُتقولُلهُأناُأحبكُفيُاهللُ ُ
قالُرسولُاهللُ"إذاُأح ُأحدكمُأخاهُفليعلمهُأنهُيحبه"ُصححهُاأللبانيُ ُ
الحقُاللانيُعشرُ:أنُتدعوُأخالُبأح ُأسمائهُإليهُ ُ

ـقُ
فالُتترجُلهُلق ُقبي ُفيكونُاسمهُمحمدُوتقولُلهُياُدومهُ،أوُيكونُاسمهُعباسُوتق ُولُلهُياُخيشة!ُيـاُرجـ ُات ُِ
اهللُ،يقولُنداعبكُولكنُهذاُسوءُأداُا ُْدعهُبأح ُأسمائهُإليهُ ُ.
قــالُعمــر"ُ:اــالثُيصـ ُِّـفينُلكــمُودُأخيــكُ:أنُتســلمُعليــهُإذاُلقيت ـهُأو ُالاُ،وتوســعُلــهُفــيُالمجلــسُ،وتــدعوهُبأح ـ ُ
األسماءُإليه" ُ
ُ

اُعنُعرضهُ ُ
ُِ
الحقُاللالثُعشرُ:أنُتذ
يغتابنيُواحدُوأنتُتسمعهُوتسكت!ُكيفُأنتُأخيُوصديقي؟ُوكيفُتزعمُأنكُتحبنيُفيُاهلل؟!ُلوُرأيتنيُقـدُنمـتُ
اُ
فيُعر ُالطريقُوجاءُالهواءُفرفعُاوبيُوكشفتُسوءاتيُماذاُتصنع؟ُتسترنيُأمُتقولُأيهاُالتلقُأقـدمواُلتـروا!ُذ َُ

عنُعرضيُياُأخيُ،أخسسُبأخُيرىُالكالاُتفترسكُفيُايابكُوالُيذُاُعنكُ ُ.

روىُأحمدُفيُالمسندُ ُوالحديثُصحي ُعـنُأسـماءُبنـتُيزيـدُرضـيُاهللُعنهـاُقالـتُ:قـالُرسـولُاهلل"ُ:مـنُذُاُُعـنُ
ُِعر ُأخيهُبالغيبةُكانُح اُقاُعلىُاهللُأنُيعتقهُمنُالنار"ُصححهُاأللبانيُاللهمُاعتقناُمنُالنار ُ
ُ

الحقُالرابعُعشرُ:أنُتعفوُعنُعلراتهُ ُ
أنُتســام ُعــنُذالتــهُ،أنُتصــف ُالصــف ُالجميـ ُ،قــالُأبــوُالــدرداءُرضــيُاهللُعنــهُحكــيمُهــذهُاألمــةُكلمــةُاحفظوهــاُ
وعوهــاُ،وبهــاُنتــتمُإنُشــاءُاهللُقــال"ُ:إذاُتغي ـرُأخــولُوحــالُعمــاُكــانُعليــهُفــالُتتركــهُألج ـ ُذلــكُ،فإنــهُيعــوجُمــرةُ
ويستقيمُلكُأخرى"ُ ُ.
وقالُأحدُالعلماءُالحكماءُ"مُنُأرادُصدي اُقاُالُعي ُفيهُفالُصديقُله"ُالُصديقُلمنُأرادُصـدي اُقاُالُعيـ ُفيـهُوقـالُ

آخــرُللعــالمُ"ه ـ ُمــنُأحــدُالُعي ـ ُفيــه؟ُقــالُنعــمُم ـنُالُمــوتُلــه"ُيقصــدُأنُالكمــالُالمطلــقُلم ـن؟ُهللُعــزُوج ـ ُ،
الكمالُهللُوالعصمةُلرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسـلمُ،وقـدُدُفنـتُالعصـمةُمـعُرسـولُاهللُيـومُأنُدفـنُصـلىُاهللُعليـهُ
الاُأنُتعدُمعايبهُ .
وسلمُوماُأجم ُماُقالهُالشاعرُكفىُبالمرءُنب ُ
ُ
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أحبتــيُفــيُاهللُ،اهللُيح ـ ُالــذينُيتحــابونُفيــهُ،الــذينُيتــوادونُفيــهُ،يتحــابونُلجاللــهُ،يت ـزاورونُألجلــهُ،يتناصــحونُ
ألجلهُ،يتوادونُألجلهُ،يحبهمُويحبونهُ،أسألُاهللُأنُيجعلناُمنهمُومعهمُ ُ.
أحبكمُفيُاهللُ،أقولُقوليُهذاُوأستغفرُاهللُليُولكمُ .
والسالمُعليكمُورحمةُاهللُوبركاتهُ .
ُ
ُ
تمُبحمدُاهلل
شاهدواُالدرسُللنشرُعلىُالنتُفيُقسمُتفريغُالدروسُتفضلواُهنا:
ُ http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
ُ
ُ
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